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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

PT. Pos Indonesia (Persero), penulis menyimpulkan peranan audit internal dalam 

pengendalian biaya pemasaran yang dilaksanakan secara memadai oleh 

perusahaan, akan sangat berperan dalam menunjang efektivitas penjualan jasa. 

Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Pelaksanaan audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) sangat memadai. Hal ini terbukti sebagian besar 

responden menyatakan sangat setuju sebesar 54.41% dan setuju sebesar 

6.98%, kemudian yang menjawab tidak setuju sebesar 9.93%, dan kurang 

setuju sebesar 28.68%, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju tidak 

ada. 

Hal yang mendukung simpulan tersebut adalah: 

a. Auditor internal berada pada suatu kondisi yang independen. 

b. Auditor internal yang kompeten. 

c. Pada tahap audit pendahuluan dilakukan sekilas atas fasilitas fisik yang 

digunakan dalam melaksanakan aktivitas penjualan jasa, serta mencari 

data tertulis yang berhubungan dengan penjualan jasa. 

d. Pada tahap audit mendalam dilakukan audit secara langsung terhadap 

aktivitas penjualan jasa dan melakukan analisis mendalam terhadap 

aktivitas penjualan jasa di perusahaan. 

e. Laporan audit operasional yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan 

(Direktur Utama) disertai dengan saran dan rekomendasi hal-hal yang 

harus dilakukan suatu perbaikan oleh perusahaan untuk menunjang 

penjualan jasa dan sudah dilaksanakan oleh perusahaan. 

f. Penyusunan anggaran biaya pemasaran. 
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g. Laporan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi. PT. Pos Indonesia 

(Persero) cukup efektif dalam melaporkan realisasi biaya pemasaran. 

h. Analisis penyimpangan biaya pemasaran.  

i. Evaluasi tindakan.  

2. Penjualan jasa yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sangat efektif. 

Hal tersebut dapat dilihat dari 57.69% responden menjawab sangat setuju dan 

7.69% responden menjawab setuju, responden yang menjawab tidak setuju 

sebesar 8.66%, dan 25.96% responden menjawab kurang setuju, sedangkan 

yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada. 

Hal yang mendukung simpulan tersebut adalah: 

a. Tercapainya target anggaran penjualan karena penyimpangan anggaran 

masih berada dalam batas penyimpangan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  

b. Tercapainya peningkatan volume penjualan yang telah ditetapkan. 

c. Realisasi pendapatan penjualan mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. 

d. Untuk menunjang ketepatan waktu sampainya barang ke pelanggan, 

perusahaan selalu menepatkan waktu pengiriman dan menetapkan batas 

pengiriman. 

3. Hasil perhitungan peranan audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran 

guna menunjang efektivitas penjualan jasa PT. Pos Indonesia (Persero) 

berdasarkan uji korelasi Rank Spearman yang dilakukan diperoleh sebesar 

0.907. Korelasi sebesar ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

cukup kuat antara peranan audit internal dalam pengendalian biaya pemasaran 

dan efektivitas penjualan jasa adalah hubungan yang positif atau rs > 0, maka 

hubungan tersebut adalah searah. Kontribusi yang diberikan oleh audit internal 

dalam pengendalian biaya pemasaran guna menunjang efektivitas penjualan 

jasa diketahui melalui koefisien determinasi yaitu sebesar 82.26%, sedangkan 

sisanya sebesar 17.74% dipengaruhi faktor lain. Untuk mengetahui kebenaran 

atau signifikansi dari peranan audit internal dalam pengendalian biaya 

pemasaran dengan efektivitas penjualan jasa diperlukan uji signifikansi. Uji 
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signifikansi yang dilakukan adalah ttest = 5.275 dan ttabel = 1.943, ini berarti ttest 

> ttabel, maka terbukti bahwa variabel peranan audit internal dalam 

pengendalian biaya pemasaran mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

efektivitas penjualan jasa. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang penulis kemukakan, maka penulis mengajukan 

saran yang dianggap perlu untuk melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan 

yang ada, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Audit internal harus melakukan analisis terhadap keadaan perusahaan yang 

sesungguhnya secara rutin sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

2. Auditor internal mempertahankan kinerja kerja yang telah dicapai dan 

memantau agar temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat berjalan 

dengan baik. 

3. Diadakan program pendidikan dan pelatihan secara teratur bagi internal 

auditor, sehingga dapat memantau perkembangan keahlian dan kemampuan 

para auditor internal secara kontinu. 


